
 

Servei de Família 
Avda. Puig i Cadafalch, 101-111 
937582301 

Ajuntament de 
Mataró                                                                                                               

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN  

Data: 11 d’octubre 2012 
Núm.: 9                             Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h                        Lloc: carrer sant Josep 
 
Hi assisteixen: 
Joaquim Dorda 
Jaume Carbó 
Josefa Jaime 
Àngel Calvo 
Guadalupe Angelina  
Jeanine Paretilla 
Manel Martín 
 

Josep Noè 
Carla Mulet  
 
S’excusen: 
Carme Diaz 
Emili Amorós  
Vicenç del Rio 
Begoña Monge 

 
Ordre del dia 
 
1. Entrevistes sobre la història de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
2. Projecte de Mataró anys 40. 
3. Preparar visites guiades a l’exposició sobre Mataró anys 30. 
4. Fomentar activitats intergeneracionals en aquesta comissió. 
5. Proposta de poder fer loteria com a comissió de memòria històrica. 
6. Diversos. 
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
1. Entrevistes sobre la història de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
 

• La reunió amb el director de Cultura, ara és l’Esther Merino encara la tenim pendent 
de fer. 

• Es comenta que amb l’entrevista al senyor Santi Estrany hem tingut problemes tècnics 
i s’haurà de tornar a fer l’entrevista, el dia que quedem amb ell també vindrà la 
Jeanine. 

• Es parla de poder fer l’exposició de cara a l’any 2014.  
• Es parla de poder trucar en Victor Ligos perquè ens ajudi en la recerca de material. 
• Als primers que hauriem d’entrevistar són: en Santi Estrany, en Pere Prats i en Damià 

Ros. 
 
2. Projecte de Mataró anys 40. 
 

• S’explica  que  a l’octubre s’havia d’iniciar el grup de treball pels professors 
d’història. El grup no s’ha pogut constituir perquè només s’apuntat una persona.  



 

• S’ha quedat amb el centre de recursos pedagògics de poder tornar a presentar aquest 
grup de cara el curs vinent.  

 
3. Preparar visites guiades a l’exposició sobre Mataró anys 30. 
 

• Es parla de poder començar a preparar com podria ser aquesta visita guiada per poder 
fer això es proposa poder quedar la propera reunió al casal d’Oriol Batista i veure en 
situ l’exposició i tots els materials relacionats perquè tothom es faci un idea del que hi 
ha i de com es podria muntar aquesta visita guiada 

 
4.  Fomentar activitats intergeneracionals en aquesta comissió. 
 

• S’han de pensar en realitzar noves activitats i buscar més voluntaris per poder pensar 
en quines podrien ser aquestes activitats intergeneracionals possibles a fer. 

 
5. Proposta de poder fer loteria com a comissió de memòria històrica. 
 

• De la proposta de poder loteria com a comissió s’ha mirat i no és possible tècnicament 
així que es fa un altre proposta per poder solucionar el tema de tenir pressupost la 
comissió. 

• Es fa la proposta de poder fer una associació de la comissió per poder demanar 
subvencions i poder fer per exemple loteria, ventes, i altres activitats per autofinançar-
nos. En les properes reunions continuarem parlant d’aquest tema. 

 
6. Diversos 
 

• No hi ha més punts a tractar es dona per tancada la sessió 
 

 
Carla Mulet  
Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 
Mataró,  octubre de 2012 


